
فضرالماالمجال!!هدؤط!أالتزشة

لمىاغرب!ا.ل!بموصجمزا!م

ابنةلا:نهأ،واقعالىوازقلابهاوتحققهاوانطلاقهاصركتها:!خل

.ولس!ازهالواقعوتتفتجالبصريضقشعقد،النكسةبعد.المعركةبعد

ق!يلها،يممرتهي!علاديلاال!مهمةيع!الفهرلأمه!اًن.قفللمواوتنجل!ط،يةالرؤ

ثع!لب!عفوان،ووضوحجوأةفيامصاحةايدخلوانؤ!اوتطو،ابلملأوتضوخواءابهاماالامورتزدادقدو

دوره"لبكونالنالابأبى،+واناللارم؟اوقودوير"مده.الظلاممنجهـديدهلىحب

نابدلاالتبيالمعركةزاك،لل!عركةألقائدادور،الحققدمنالنتنتولان.للضانيهلاللاولىنعملانومهمتنا

والسياسيالمقكرصعركة،معاوالعملالفكرمعركةتكونمعاهـم،ونبينش!ءكلفيانوضوحا!ريقعنالنكسةمن

القيمادةدورفي!لانبرزانبدلاوالتى،واحدن1!ى.المسير

.وابعاداباحتجاطولبعدايةالفكرلي-تاتسضومنذ،العربيمةبلادنافيالفكركانلق!د

عنحديثظدريبينقولهامنبدلااولىكلمةتلكيستطعود-م.-الختيقيدورهعنمعزلفيا،قصيرة

الامرواقعفياوهي.الجديدة!عركتنأفياللتربيةدور"مهص،الاصيلةيمهمضهيضطلعان-عديدةلاسبإب-

اولاالفكرتعئيكللتربيه،!هوصمهالحد.يثقلبمنالجريئةوالقيادقالوا!كأوالتوجيهوالتوةهـيحالشرح

!ىامنهتجعلالتيالتربي"الفكرهذاتربيةوتصني.للامورالعاملة

المنتج.لللعملدودامسى-برغسرنقولحدعلى-الفلكركاءنلقد.

الراجح-دورهابل-دورهاالتربيةئمنحوعثد!االدوارهـنبضرببعهدحد.الىمعطلاكاانذ!قدأ.بالمل

مكرورانعيدالامرواقع!هقنحنالجديدةمعركتنافيكانوقد.المعالمناضحغيرسياسىعملخلقهالذي

الاصورمنغدافلقدا.ألامرمنبدهياتونرجعا!قولمناووصنطرازاانذلك.لصيدالا!سودا،قائدالاتابعا

ق!مالتيأمثيرةالمحهدبةالدراساث/بعد-ايىومابر!بظا!رالا!،نمنفيفياتصفوالاجتمامع!(الس!ياسيا

توكيد-ءوالاجتماعاالاقتصادورجالاقرلمجةر!البهاالعهصل!صضانأستطاع،والفهموالجراةالجديةمن

يأفي.المثمرالئتجالمال!رأسانهى،اساسيهحقيقةبللارادتهبعيدحدالىلخضعهوانيبضدعهوانالفكري

احنسنوان،الائسأنصئأ،الازسافهاالهـالواًسهو،ب!لدالذيالجا:رفارالتياهذاوسط-الفكراوكان.ابهلارها

ميداًنه!والماديهالاموال-لرؤوسوتو!فا!أراندونيفهكر-بعيدحدالى2الخ!داعاهرمظامنيخللولا

اًلدىهوالناشئهترليه-فىالأموالفتوظيف.الترليةفم-!ايشاركلمتيار.ايعكسانالواقعفييعدوولا،يفكر

.......يسيربمقدارالاصنعه

شتى!ىالحقيقيةألاقتصاديةبالشه"ةابلدأيعلىيعودفيويغربلواحدةعلقدميسيرلالضمكانودهذا

وغيرها.واللتجاريةوالزراديةاللضنااعيةالحياةاجوانبورهـطيمداهىمليبلغأنعنعاجزاكانولهذا.مشيته

تعئبى-اسدش!مفهومه!كىسيماولا-التربيةانذلكاهـذيعالضبوكطنالخذلانكانولهذا:حقيقياعطاء

الخبراءواعدآد،ينالميادلهذ.الللارمةالعاملةالقوةتكوين.ننتهده

بمصللطسعةنجبرتهملهايسمتطبعونلمرحدلهاهممنحوينالفنعةحصمائبين"ظلزطربلاالعملانبةقولانجديدمنوليس

ص.-و.--.اجوفيظلعهلبلاالنظرانكما،اعمى

اًلمجالولليس.وعطمالهنتاجهافضلكلهالاقتصأد؟ومنادكارورر-صالتوازنزحققانالمسألةوالمسمألة

قدمعلىقا.مت،التيالعديد)ةاللدراساتعنالح!ديثمجلل.الواوحوحركةالف!ربين،،والعملالنظربين،والاندماج

،الارضا؟حاءشتىفيسنواتوعثرنيفمنذوسساقمنم!دانايفي-الحياةانندركانكلهمااالمسألة

ديااقتصطمردوداللتربيةانءلىالدليلتلؤالدليللتقيموتجرلةبالتفكيرافري،الفملاجتماعتسملزم،ميادينها

نجنيطالتياالمالية"الثمراتوان""اداقتصاعائدات"و،رسوالتالحيئا!واقعمعلناةمنالمنبثقالفهـكرالى،النفكر

التىالثمراتتنفوقالتعليمطريقعنالاموالاستثمارمن.ملبال

مشروعايفيالاموالهذهاستثمارطريقعننجنيهاكانسياسة-العملانقهـلنااذاجد؟يدانقوللا"كما

انتاجفيالااصلانذلك.تجارياوزراعيئاواعيصناتجسيدايكونانبدلا-تربيةاواقتصادااواجهـتملدإ.او

أدرة.القاالفنيةالخبرةتواقرغيرهاوصناعىمشروعايحالفينفسهاالفكرةهويلكونانبدلا،الحيةلنفكرة
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التعليميةالسياسةهذ.انالصحيحمنيظل،المجالهذاللمهـصانعقيمةولا.الممثنروعذلثاتسييرصسنعلى

تخلفمنالصينتخرجاناستطهاعتا)ضى.هيالجديداةالصخبيرة"العاملالليدلهاثو!رلماذااالموسساتأولممائر

لعشرين.االقرنحياةمستوىالىلتنقلهحاالقرونكانواذا.وغير!،والاداريةالقنيهالمجالاتشتىفي

الحاسماللمورهوالتربيةمورانيعنيكلههذااًنبناء!ئان،سسهلاامراشراؤهااو2الالاتوبناءالمصانعانشاء

هـلدف!يكونانينمغيلانسانبنلاوان،بل!أفيبناءفيالصعبهوالالاتلشييرواللازمللمصانعاللازمالانسان

احدهوالبناءهذ!اهمهـالوان،االجديدةمعرثنئا.الهاموهو

نكساتنا.وفيتخلفنافيالاساسيةالعواملوتواجهأواجتاالز،الكأداءتالعنةكانهنأمن

التربيةاننفسعه.الوقتفييعنيهذاانغيرومئ-التنميةطريقفيحديثاانطلقتاللتىلالدومعظم

افيليستالدورهذا!ثللهمايكونبأنوالقمينةاالمرجوةةالمهيى،3العاملا"الطمااقةالىافتقار-اللعربيةاللدولبينها

المرتبطةالتربيةتلكتكونانبدلابل،التربيةمننوعهـ-بوما.التنميةعمليةقيادةعلىالقادرة،اللضبيرة

والاجتماعية،الاقتصاديةالتنميةبحاجاتوثيقاارتباطاوالخجصةالعقليالج!دانها؟واخرااولاالتتميهأعملية

واليد.حاجاتيلائماعداداالمثقفيناعدادعلىوالعاملةالطبيعةمواردعلىنصنه!االلتيالعلميةوالدرايةالفنيه

كماالتربيةانصحيحبةالمنشودالاقتصادفيالعاملةاليشدتسطي!انها.وجهاكملعلىاستنباطهااجلمن

ولكن.-الامواللرؤوساستثمارافضلالبدايةمنذقلناالتربيةءومهمة.التنميةامورعلىالمبد،عواللعقلالصناع

البدارةمنذألتر)قيفيوضمنااذاالاهـدقلاالقولهذا،الخلاقةالمبدعةاللقدرةهزهاستنبأذواخرااولا

للخطةاللازمينالخبراءاعداداي،افيهانضعهانينبغيمابدور!االضياماجلمنواعدادهااللقنيةبألمهارةوتزاويدها

نستخرحلافنحن.نرجوهاالتيوالاجتمالمجيةيةالاقتصاد.اللكبروألاجتماعيالاقتصاديالانتاءجدولابفيالصحيح

فيليست(والتربية.اولافي!انضعهماالاالاننمياءمنأ+ه*لاهدوعون)1صنلفرنسىانضاديحقصنان

ذاتها،تلقاءمن(والعبادالبلادتغيرسحريةعصاذاتهاحد-!لىتعزمالتيالدولسيماولا،الحديثةالدولينصحان

.انهااالاحوالمنحالايفيللضهنوالذ!بيالمفتاحهقولاشيءكلووبلاولاتفكران-اشتراكيهطريقفيالسير

ادا-ةتكوناناردنا-اذااي،ذلكلهاابىدنااذاكذلكتكونللتحويلاللأزص-نرالضيينالخبراءاعداد،الاعدادبعملعة

تخرن،والاجتم!اعيةالاقتصاديةالتنمية/ادوات!نحقةا!ريعةالتش!سةعمليةةقيادعلىوالقادرينالاقتصادي

واأطلينعامثقفينتعدولاالتنميةهذهاليهتحتاجماالعقيةاناقتصاديكاتبمناكثربينلأوقد.الناجعة

والثورةالاجتماعية"النقمةعواملاهممنيغدونعاجزينفيالسببر.تجربدولةمنجمترفيتقومالتيالاساسمية

البطالة.ادواءوسائرالحاقدةالمدلربالان!سانالىافتقلرهاهي،السردعالئموطريق

النربيةمقوطتاهمفينبحثانلقا!.كأ/نهنلمنا!ىلليكونانسملفىكلتعدالتي2الثرييةو!ى،االخبير

بشقوالقمينةالتنميةاغراضبتحقيقالجديرةالمنشودةمنالشعبيةالصينومثال.الصالحالمك!فيافصالح

النصر.الىالجديد،طريقن!االتيالصعو/باتكانتلهقد.نقولماعلىالامثللهاوضح

تشملنعنيها،التيالتربيةانالبداية!نذونقولالفنيينالىالكبيرةحاجتهاالاولىعمرهاسني!فيلقيتها

فيتتمالتى/المدرسيةالتربيةميدان:اساسيينميدانينقدمتالتيالسوفيائيةالمساعداترغم،والاخصائيين

النظاح!نطاقعنالخارجةوالتربية،المختلفةالتعليممراحلتستطعولم.الثورةيةبدافبىالخبراءمنكبيراعمددالها

الشعبيةالثقآفةطريقعنتتموالتيالرشميالمدرسيوتنطدقالاقتصاديةصعوباتهآمنالكثيرعلىتتغلبان

.للكبارنقدمهاالتيالتربيةوسائلاوسائرغيرتعندماالا،السريعةوالتنميةالتصنيعطريقفي

واحدةانينالميداكلافيالاهدافتكونأنوبدهيبفكرةواخذت،عقبءلىراسماوقلبتهالتربوينظامها

ورغم.تختلفانبدلااوسائلاانغير.إ"الجمفيلا.ننحيعلميةخطة)ورضعت،"العاليالتعلي!تصنيع"

معا،الجانبينعننتحدثسوفالوسائلهذهاختلافعالم05.1.تضر!جهدقها(العامهذاتنتهي)عاملعشر

واقتضابا.تيسيراهـ-ذهبصلاستطاعتوهكذا.فنيمليونيوحوالي

:المننتمودةالتربيةافاًهدامنغدداتخرجان"المدروسةالمرسومةالتربويةالسياسة

مفيتطلبقدالاهداف0هذهمثلفيالخوضانكالولاياتبلديخرتجحهمممابالمئة75حوالييبلغالمهند)سين

.المفامهذامثلفيصدفنماهذاأوما.براسهامجلداتاقد.الميدانهذافيعطاءاللبلداناكثرمنيم!دالمتحدة

اكتشرتعنيناالتيالاهدافهوعندهنقفاننريدفالذيانطلاقتهافي-التربيهتكوناناللازممناناللصينادركت

غيرها-قبللناوتحققالجديد.ةمعركتنافيسواهامن"والتنمالقوميالبناشاحاجاتلسد،اداة--الجدايدة

يوصاظالذيالاممالطريقوندرككبوتنامنننهضانفيمعاهدها،الجذريالتغييرذلكاحدثتولهذا.الوطنية

.اخرىمحناويجنبناالقوميةاهدافناالى"،"الاختصاصاتباسمدعتهبماالكبرىالعنا:يةتلكوعنيت

بدلاالاصدافه2هذعنالل!ديثهقبىالانطلاقوقبلالتخصسصينميادمنميدانكلفيالفنيالا-لقانعني

سنتحدثالتىالاهدافصذهانائلقايقولفقد.كلمةمنفيافراطهالنظ!امهذامثلعلىيوخذومهما.اللضيقة
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مجرىفيعميقأتحمفرالنقوشمجرىفيعم!يقاتح!فراذالمدىبعيدةاهداف!ا-وشأنهاجلالهاعلى-تظلعنها

اوراءوتركضالانساناعدادتتقنحينوهي.-الاحداثا(نحهـينفي.تحقيقهماااجلمنقصيرغيرزمناتست!لزم

سائروراءاالواقعفيتركضالاساسيالهد.فهذاوانتنتظرلاالاموروانبطىءعملوقتليسالنوقت

.الاهداف؟القاهرةظراوفنلفيمطلبناهوالدائبالسربعالعمل

،كللاوؤفةنقفاننحبالا(عتراضهذامثلوعند

ننطلقاننستطهـيع،الالستدراكهذابصداوالانالنيةصسدقمنيحمهـلهمماالرغمعلى-انه.خاصة

للشربيةالمرجوةالااهداففياللحديثقىمطنمئنينال!طريقتنكبناعنوابدادوماالمسؤولهوالقصد-وبراءة

الراهنة.معركتنافيالمدرلسية.المشكررةنكساتناوعناللطويلتخبطناوعنالصحيح

اال!لىتربيةانةلناهالذيكلبرعدوواضح!1).نقطتينبينبعداقصرباللضرورةلشالصحيحاللطرلقفا

واسالليبالحلدايهـثالصلم.لروحالتقنفنببياا"!رابىعغبرطرلقابالضرورةللشىبطيئايبدوالذيوالطريق

التربيةاه!دافمناولااهدفايظلالحديثةالتقنيةبدفلا.بعيدحدالىاالصحيحهوالعكسبلبةناجع

.المرجوةوصقجهدمنت!ل!بمهماالص!بحةاببلأ1يةمنالبال!من

الزمنرك!بعنتخهلفت؟التيالبليدانفيالعقلانعلنى"دارتولوالطنريق"سلوكمنبدولا.وزهـن

عقلايزالما/الحديثةوانصناعةالحديثهالعلموكم!.وعننأمن"كي"الجددنسلك"انبدولا.العربقولحد

الاشياء.عالمفييعيشىانفبلالالفاظ-عالمفييعيشمرةكلميهنحاولالزمنمنردحتقصىلقد."-اللعثار

هذاعنبعيدةتزالمأ/فعان!يهابسائرا)مقلجةوالررجظناالراحلنحرقوانالامورنتعجللوانالسيرنغذان

يزالماخاصةلتحديثاحمتكنيكأرا.بعيدحدالىاًلعقلئتيجةنقعمرةكل!ىبنأنمادا،تنتظرلاالاحداثانمنل

بهونعجبمج!زبءكشمينعرفهانن،.ف!رناعنغريبااحسنعلىمكانناقىئراوحاوجديدلمةئدكسةلي-للذللك

يكونولاضمنهنحيالاولكننا،احيانابالسحراعجابناالعقل،رجعةغببرد،ئغ!لا!رانلنا!نوثد.تقدير

ماالت!كنيكعالمان.والنفسيالفكريبنياننارونجىزءادشميةجنلاشيلايغيرانيريدا!ذيالعقل،ال!نز!

،نسممعالااشباحأمبعاعندنا.اشبه-كنيرحدالى-يزالاالعص!تفعلكممايفعلانيريدالذئاللعقلي،وضحلا!

نعانيه.ولانفهمهاو،زفهمهولا5نرااو،نراهولاعنهالظروفندركانلنان7.المااردخاتماوالسحرية

فج!نوفقلمالتقنك!لمالمبد.عالعقلخلقفيؤقنولمواذاال!6؟ا!رانندوكواناًلواًقعيةواًلشروطاًلموضوعية

نأدفهاانينبغيالمصنعفيانستخهدمهاالتال!،فالالة.شبىءادركاالاشياءهرهتدركءاللتييالواعثيعةالجر*هي

اعم!التحركهاكأنماإ،لضببابمجلللة.فظلانلا،3فهماونعر.الادراكذللكمينائطلاقاتعييرهاوتحاول،موضوعيا

المعركةافينسشخدمهالذيالحربيوالسلاح.الجانبجرهتعيرلاوه!لم.،قوائينهاوللحوادث،قوائينهفلللؤاقغ

وبينهبيننما!اوفنيةعلميةرعنترةصحبةتقونمانينبغيتلكمعرمةطريقعنتعيربل،لفظيهيارادةاوللم

وكيفنريدح!يثونسشخدمه،يملكظولانملكهبحيتقادراجديد.اتشكيلااًللظرو!تشكيل،اً-حمناثمؤا.لين

نهبوبحيث،رودأهاقصىمتهنسشخرجوبحيثزريد.انال!صحهيحةالوجههوتوجيههااثعو،لينكعطمغاللبلأعلنى

الى"نؤنسه))ووبراعةرشا!ةفيفنعالجهالمرونةله"كولتاوغستا"قالكما،"المعرفة)\هىالل!ةاللقوة

يخيفممااكثروحشا.-يخيفنمايظلانمنبدلا،بعيدحدبمعرفةاىبااطالكتهايكونلالطبيعةوتغيير-.اثم!دممنذ

الحياةمجالاتسا.ئرفييصدقالقولهذاومتل..اعداءنا."بيكو/ن!قالكماقواًئينها

نالاينبغىجميعهاءقفيها.وغيرهااضجا.ريةواالزراعيةكلولممةحعيركى(!ل!راحلحر!اسإهوبالطء!

الفهممردهاوصداقةومعرفةالفةالالةلأوبينبينناتقومجذريتغييرتحقيققي.اللراغبةالنمو،طريقث!السثرة

الاهـةان.الاا"علىالفنطرةولبالاستخدانموحسنهذاادىماوكثيرا.والأقتصاديةلإج!تمأعيهبئيتهافي

.افنيةدبىايةالاعليهفيطرلافننعمل..منهيرجىممااًلنفيضىالىلإسلوبا

يتم!علاكثيرةاشيماءالمربيهدغةفييعنيوهذاعملومئها،زمنايتطلبعملاككون!دواًنتربيلأ

السريع:بالمرورونكتفي،عندهاللوقوف!الجاليلاهداًفهياهائرلسمهاالتيوالاهد.ا.ف.راسحعميق

ا!يدويبمأللعملاً!عنأيةشيءكلوقبلاولا*منيانهتعييرعدلىحقاالقادرةهىلا؟هها،اللسريعةبل.الواًقعية

ف!طال!نكنيكيةوبألثقافةالاظفارنعومةمندالملإارسفي.اًللسلامهشلاىءلالىاواًللوصولالواًقع

بالن-"!خنشدلانيهمااز".اعسمم!احلل!ئر.لعملواصحاباالنظراصحاببينالجدلطاللقد

مجلى،الاشبءعلىفائمةمن-اهجفاطالالءلىا؟مهالقااكمس-الامروان،زانفةالمسألةاندقولانوحسبئما-

للتربيةخطةنضعانيعنىانه.تحجمربتهاعلى،معاناتها،والعملالنظربينكاملدمجامر-اللبهد،ايةمنذدكرنا

الخبيرةالفنيةالعاملةالايديتكويناهدافهااهمكلنتجعلوبحيث،واحدةقدملاقدمينعلىااللسيريتواً!ربحيث

مجللاتالتكنيكفيسيماولا،النشاطمجالاتشتىفيسرعةاقصىبلوغالمهـطلبينبيناًللغضوياًلجمعهذايهـخنهـق

بالعملالعربيالانساننربطانيحنيانه.والصناعةوهي.ذلكتعدولاأاللتربيةووظيفه.معاوممكنةمجدية
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الصش،الالهالى"الاوتوماتية"دخولبل،وغيرهم،بالعملفربطه،خاآشبشكل.والتقنىاليدويوالعمل

الجا!)"وتزأيدالور،!ا"اليدالىأجةالحافيءصضمتنافحىهـرذأقد."والرتروطنهبأخيهح!،ربطهمنال!الذيهو

.الهـ،العامازرايى!ىالللهلاتليصفوماهلىع!!احدبتهعندلرذفيه،(("!ونغوربن))

ل-العمءلىالقازعةالشربيةهذهكازتواذا(؟)ط-رليلعب"الذيالدورعنإ(اورآشائبه!ل"ؤياك.ءشلل

منوضرورةاتعصرشمع،رأالابداعلأوروحالف!يةإلأوالدراانخاص"وب-ن.ورالارضب،آور!لا)صمهايضةالمهـ،حىرين

فيالسائرقبلادفامثل"فيفاو،،،ورحركلفي.ضروراز،،ايا!منذفلسمطين!دصواالذينللحصمهيونيةالاوائلالرواد

.ايةبالعناواحدرناف-،اءظمأإشهورقطرالع!-لسوامالمر-!منه*اواحداوكان-ثماريالعإلحثم

يلزروت،الذيالضقتلبتضافنماكلجردبذاكنق!دولاحفولؤك!العملفيور-!هص،رلس!وانه،،-الفنيأليبدوي

الصناعيينوالتكوالفنيلاعدأدباالاهتمامرونبمزيداحدىقليالحراصتوسلقال?ورصت،عةوفيالكرصة

عجلةلضسيبراللازمةالخبيرذا)فشصةالاطروخإقوالمهيرصةتجرعناؤ-دت-والذينوجميم...اتالمسمتوومر

عمااهميةيرقللالعاط،اخرشيما!نق!مدبل،ب"الشفؤهـ-"والمعروزجماتالتشصلعس-نخاء!ةاتحمدذو،.ائيلالصآش

البششونحصقيقةعلىالوررببياطنالوصطتعرأق!-د.كر)،/ذالزراءبالعملدوردرواد*(أ!ثماكااأدل2أ+ألمملزرال!-بوا)

ال!ون!-ذافهميقكارنء.،ء!!يالااىارخار.نهوزغ!صرورلىطهمببعضرعةدهما)جددرنالمهـ،جرربطؤالطوألصت،عي

ومعالاتهاملاص-ضهايقطرعنبل،علءصافهماال!ش-صاءوؤلمكفياؤز،اضددااليهإصبئوممما.جوهاسصتصلذيادالحداجملدلي،

ا!-صحلإةوتآالرارماد-شئششاذا-زقحسد.بهأإ)وربوات!مقوينرقيكو4اإش!تيضاتهـم!صجموصهروانف-هملي:اء

واحىلال،وصورهـ"اشكما!هارنه!ىوا-لاسطوريةواال!خراف!بةباس--معرفتاكبا)نش-بيبةبمنطء،تالعت،يةال!سمكرية

ال!رريئ.اتفرنع!ل،ءحلها-،.عالمهبالعلمالعق!لسةص!الرابعةبيناذمبالنزعدأتبا((ناحال!)مهطه،ت

ولص-يطرةال-ربصةوس!وءالإرويةارضتارر-.-جب-ؤجلادر،الىضافةبالاء!سالرياأعدادأالعمرمنممنترةوالتاصتة

ما-أكقنبةالوراء-ة"ا!بةالمهبيةالضرءلىالافطيةبيةلشرامكلضهـ-تخ!لقإهذاو.لزراعيا!للعواللمزراعةاصمداد!م

تهىحهاوسحريةشهبهمرحلةفيتعيضزبعيدحدالى.ززال.((جتودامزارعصن"و((مزارءينجنودا))

يحاولوالرقىالسحر3!-،حبزالتص،ارها.امحوررزرالي!ص-نمثاىأداذرالفنياليدويالعمل)بدولعكأ-ا

4لات،بصل"ليهاأ.لمصطلاباهـ،ا-يهبألاشياءعلىالشورلب،الصمشت،شبا-دايخىاقاز".يدالجدجيلنا"وربية،واتاد

ص-نكثيرؤيبعيدذ.نزالصأانها.الاشياءراكإجهلكذلليكونانه.الحديثالعصروروح،المجدشب،والعظل

9كأالسبىبمبداز!نى.العلمماءدووظابعنحيانألاعازديالهندرعيمفي،،ليرىالذي((ايى!فياًلذقيالورقل!ا

قريبةسالعك!ت)صشتزالوما.لممبانتيجةلكلليأنوالقولاليرولمنىاز"."الرأسطفي،ادذيالعقلإفو-ق"ن-بذا

الاجت!،ععالمعنهايحدتناالتي11المشاركة))روحمنغا/ديتمنىاًليا(ألخهصالاصاليعاهـتعمالفضاتل)1

ؤجهـ-،لايرىراكي،البدأتهيةالا!!املدى"بروللجفي)ا.شاعراكاناسو،مزاياهافيع!ء،ءق!مبدةرنظمانايرت،

لىصتصةسمات"عصمسكاامأص!4ب-،-!به"التفصلىعالمتمسخوانالعء،لمشبيعمليانالصغرمنذالمواطنيعإم4از

اًلطفل..العمالحياذليحياوانداه

الضراؤيهالالصطوريةالروحهذهروالبتخجلىولابخلق1(،!تمام،كل"هذاوراء.ر،له3هذاررآاس

ف!3ميدانفصاوفحسبالمياد)تثمابورتفيعندز،الصضي:ةيدو،عو،العاميالصزبيالارداعرنح،الإبر!اعشصآ

رساثفح!تتباىبل،يثةالحد-فاتتوالم!المبدء،تهـ،ريقررؤؤأ.انسغرمنذبالفنوالابتكار!اص)*اعصاو،

،سيةالسيحب،تناففي.خطرهاليأزيصت،وصن.إياديناهـ-نالاسالىيأهدؤ!اانايرومالريبنوا.حدتالمررين

ر115الإبرمرص)"ؤ-ي!ر!جذ!دالحمانعينتلىنزالهـ،هـلمرإد-دالةسأق!ونانليخبعيئالحديتعحرز،فير-ثأل-ا

لسيفكالمال،شبىءكلعلكاالقادرالبطلبراسطورةالمدارورد!إعضفيزح!دفلا1؟أ!م!آحأ7اأ7نمالى!بدا،لى

ز-ؤصنززالوكل،.لههالااز!،فعصمةالمعصوم،عنترة-ةالابضداع--أقىالمر":ذاإصالملأداتعوالع،لبمؤئيا-دزةا

البطشت-لروحاننصقديجعلناالذيالصبياله.نبضرابت---صشالهنيةاصت(ء!ةا6ء،تصالمترجمروعضلىأفياماءلى

لهـ-ةاكازتكماالشرعناتبعدواشلحوؤطوتطوتءميضا؟لص-ةالمدركلشبنزويشعاوك:،رئبيناخضشو5"ندسين،اؤماش!

القديم!ةاإش-ورود"07يمءأ3أتمتو"واجدائيهاقوامألاءلىأإولر!اتنرات*رادلةالاالىحا-جهفينراز،وصا

الارواحوت!ردوالشرالاذىوتدفعمكانكلفيتحلور--،1رلا،شىور--.تت!لدىالضورضيالابداعروحلنتك!ا!ء.-ة

نصوزبعل،البطلءلىتقلنالمبكلذلقيو!؟ذا.ال-:جثةز!ركأاتنةولاتوح-!ن،بةوال!ماءةأعلماعصرفي

وص--لحيالهواجبناءلىالوحيدأروربونابهايمازت،بالدارمخست)ففيالا!ح!-،ءأتتدلكما.-عصآشز،فيالعمل

سدا،قعالواربينببخنانةببمهناوصن.نحوههـؤولجشضماالهجبنالىالراش*ليدتزاضحواتسلأعلاحظهر-العالم

التيالاخهطاءادراكوعنللواقشبهذاتحليلعنونعجزوتت،ق!س.وابداءهموخبرتهملهمبعقويعشوننالذ

تتبشب.التيالضلالطرقاوترتكبالجسدبة،بقواهميعملونالذ!ناليدويينالعمالاس،االصاءج"

ميدانفيالاسطوريتفكيرناعلىيصدقهذاومثل2الزراءةوالىالصضاعةالىالالةدخولأدىؤقد.وحدها
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بناءفيازسانكلبدورالمومن،نوعهلكاناياالاساطبرايضى،ههنافنحن."الايد/يولوجيات"ميدارهوأضر

العرسه،بلادزافيالتخربيةامهمات!نكبرىمهمة،عهمجتمالنساسخنجعلانوالىبهالؤمنانالى3ننزعنزالما

اونضعهاالشرررمنكثيراالبلادهذهغنتبعدبأنجديره،للنقداب!لةقاغيركمفد/سات،لسحريا/ايمانابهما-!.منون

أصحيح.يقالطرخزاىيصلوهكذأ.بهاالمسماسشيجوزلااخلهدا!ءأ5كمحر!ماتو

وهـنماتقد.محمدافانمحمدأيعبدكان!ن"،ذأ.ر"،اجلمن((األأيردلم!يوجيأت)أءأرهالىالأورربنا

."يموتلاحمطالله!انال"يعبدكخنفتارحرولولزخالتنكرولخثر،وأضائجهأمشوإهاأج!صن

!.طورذ،.كمتغيره،غصرتافيسيماو،،اتقيقةاأنوهفخذا.ومضمونهامحتوا!،!نوافرغتمجراها"عن

لجوزةى"لشتوهي..والت!طورا)شغيرطريقءنتحي،!طرخفاالورهاسالسهىالتيالايديولوجيهتغدو

."جىمسىوليم"تعبيرحدعلى.،أ(فنترنهافيالقابعهما"تلمرلصردوروجمداالتوردمنوأ!مالثوردؤوقشينا

وهـو،نفشيءكلفيالسرء"التفجر"عصروعهرناصفخ.كثيراهـلخ،5للايديولوجنيةالسحريه/وبعبادتف،.لهما

هـنةالتغيراجلمنتربيهاخرشىءايقبلازم!*!-تا،وتتولجىنبريرا-ماركسمولحدعلىمنها،-لجعل

.عكخ-ىاتتربيةوهذه.الحركهاجلمن،التجد.يداجليولوجيات2الأيدت!لجثصاوبهذا.والاضطهادلاوحتثميئعمارا

ا(سحياسةتنالكمفثبرالفنونالعناومتندأخأكجديدالرأدددالاجواحسنفيتغدواناوداتهاعهاى!عنتقولن

.والايديولوجياتوالنجسرالشرلخعصرفي،"الناثمهددلاميره"غافيةا

العقلوتكوينالأسطوريةالروحومحهـاربة(3).والسرعة

اخرىبىغةتعني،والولماقعاللمثربينيزأوجالديالعدهم!ال!ئهـوبلىيقىللأ!اطقجيطاتاالأز!يرولو!حصان

الحؤ.اعسممتعلفع!5!لأاهو،احرحطمطهدالمحاانلهيح!دوأدديالألصطورأي0أالففر"نضرب،.وألئفد

وورعشهاجوهرهأوتنسافضشلريهها.تضلفالتربيه"المالوي""المزدلمحط))العبيباقيووصداالىياجأ

خصيةلاهوشخصيتهتكو/نالىبالحائنتهـصلنملذا!اءلاونترخيرالى!هثنائهقسمةالكونفيفسم

يكونان"-كثيرونيقولكمما.-التربيةوهدف.غيره.بينهما

حدو!ضمن-منهنستخرجاناى،"هومنأ!لسانال!هبرألفرزصيرىكسي2الماالكاتببيقولقد

والر/ء.اليهيصلانيمكنماافصى-الاصليهاحلبيعتهانجديدقابه!ط،،م!؟هك!داكا!كاو4لأغلررديروجيه"

هو،حورت!علىأللطفليحاكأالديالمر/كطى،)-حالاجأ!اليية،رقعتكيت"القرينالقرنماركسيه))عن

الطفلهذاإتجاهل!خلالكنالطفلخيثوناادديهوبلتبازص!.الاهالنزعههـذهومي،دماعفيددءجدالتجهذافي

محببىرداءاتأوونالأصيلرجودهول!موماتالهـأزب.او-!تم!اأك-يرعيةءإىافسمدتالضب"ا!دوغماليه)1

وصوهبمة.ألشكطهيالمطلقةإؤص-ززأالشزعةهذهانكيفةخا!وبين

تكوبدطاهميةلأعننتحدثان!ظهدفناوليىاب-،مالقاسي)-سيالبوالحكموالىضطهادالاالىادت

كسدكمالبينانهدفنابل،ذاتهحدفيالمستاتلألعقل*والدرو(و2واشفإخجت4ألددنازورالطر!أنذلك.ت،لين

.روجوهالذيو!ستقساخأاراهتةا"عركتنافيذلكريهاواي!ز!اووأؤفالموالمرءيغادرانهـزرتولد،أنبدلا

الكازفنيستطيعأن.تعنيالستقلألعقلترربيةانالىطورذن!-ووينطلق،(لانينف!لانكحنصر)معا

زفرز*وخا)-/.5أففارسيديثرنانتربيتهنقومالذقي-،خلق،إفياالارسانعلىتعلو!طلاوو*بحقيقلاالا!.ء،ن

لااككط"المرحلالىبيدهزأخذوانطوالاشياءالكونألىشدءور،،وورت-ور،،-نالدبأك،سؤوقنفمىهاوزجول

أركا..الذاتيوعمل!كطأالشخصجهدهالىالابعدهاسخىت،ج.يومكلفي

،الجاهزةالاعلصمةعلىتعويدهوبرجقبيض*نحولأنتمنيأك--دء-بلإ-شبالعنشرينالمؤنهرراينماهناومن

الاتباعهـ-ننبعدهوان،المحفوظة"المعلإكأ"ألافكارعاىفصحاهـليانفبهرأوصن.و"ةخكرهألالحاوبههذاتقديبدا

كفارمعخهذحترمانيمنياز*.رائدامبدعاليكوناوالازوريادللم!عهـومبرريئانقدأامالعااعيىأص،موفمعأز"نمرالموهذأ

ص!ى*بقطرعنوروحه5فلأرات-،لزرؤضوانأ)ذا.زبا-رليدحناكخظام31-،اشترزخلاص،جعلتاكيرللاسال!بب

اتنظرا!،ناضايحلولم(ملخهماطريقوءنفيهماتش-،2ماع..،.0.00003أة.ذ-ءتا "رهـ-جمن!-جلحيدالمروالثرككلهـنمحروما

برصت--!(اؤردأطنموعل-صنزحبعلاننعنيازها.واهواءلسفىكالىادتوأككا،واخن،ضا-نا!لن!نالموصنيىنالملا

هفخش"الذاجماؤكره4ازشف"زتفيورت-رمانخشزتورؤشه)ور،والدوالحزل!يمقرأكليةدبذلك"!نشهكاورضهمالم!بيندماء

51بقورجودهرييالذاقهبجهـدهزرو-صهبخيالذياًلم!طلورقىالايم،زسةا(الدوغما.زية))النظبريةخداماسى.ألىبل

.تهـ،ارشر،تاطلقواغضت،!،اكبالذازر*حقفىا!جرائموكابارتبررح!ةلررويدأعفيدذبمثا/ة

الييالمجتمع،المفقنمودالمجتوالعاند!كوهصى.)1(نفسهاالاثشراًكية

اف!صا!هظةا!لحوازمنيفنكونانبدالا،ائرجوعنال!يدالعلم!!إعقلواا):قديالفكرتربيةان

فضج!اطريرقعندببنهاأفيمامتركالمنةا!فل!لغة.نجد

اهدافهادتحدالىتصلوالتى،ا!ذازجالةوهويتهاالذاتي18،صاللفرنسيالاصل.العشريناللقرناتواًكية:جا!ودي)1(
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عقولاصترامعلىالافرادتعوداذالتربيهانفكريةونفسميةكي!اناتابين-منتجحتفاعلطريقعنأفنتشركظ

البشريةتخهلصىالاخريناستقلالاحلترامءوعلىالاخرينانعرفتالانهاءمشتركهاارضاتجهد!انتدتقيا.نتعرف

،الكهـبرىالمحفهذ/5منخماصةالمتخلفةالبلدانوتخلصىفيماتملكالاصلفي؟مستقلةنفسيةكياناتتكون

وااصلاشخمااعيسات.اقطناوالعقولالنفوساتخهـاذمحنه.والحواروالاتص!!الالعطهـاءعل!قدرهمنالأستقلال

الدعايةسوقفيرتنترىتباع،لاتجاهاتاواعاتلجمالااو،الهنت!عتركهاالنظرةتكونلأالمست!الهأد!ئ!ره!هـون

النخاسه.سوقفيالعبيد0يباعكمماءعلىوالقدرهبالعطاءحهافلهخصيبلالنظرههذهمثلتكون

صا(حيهعنالصاءدرالايمانهوالراسخالاي!انانلظرتهباوكوانتذاتهماوعتالتيادعقولوبدون.النمو

،الاييم!انهد؟ابزوغلهتيسرانتعدولالأوالتربيه،حقالان،.حهـقيقياءلقايقوملانرالوجودأدكونادىالنتمح!صيه

إنالا.يماهداعلىقادرايجعلهاريعد.ولاالسليموالتوجيذهالتهاماسيكونبل،اولتاجاتفهـا"علايكونلناللقدإءهذامثل

الذىإنالايماانه.الخلاصجهدهمنالمنبثقبذاتةالمؤمنوانتتمتحا،ناستطاعتاالتيت/الذ/1ان.اراوافمقاواغتيالا

الخطواتولدرلثالمصيرويتبيناادسبيلأينيعرفذواتتفهمانتستطيعالتيادذاتهي.،هيمنتكون

يت!بيفلايهلافا!ماكفلا.وغايتهانفليتهاعندهوتتضحانألانمساطريقواياهموتحجدمعهماعلوتتماالاخرين

الهمطانولأ،!صا.نهتحعدنمبهدفايمانولا،االرءالتسالذاتاما.المشتركةالمجهـتمعوأهدافالمنشترلث

!لأفه.ت!ببقاكال!باتت!شينفمال!بي،الائياع.والخهضوعوعودت،المستعلةالفطرهمنحرمت

شسإفي"إدهادديا"عنالمتحدنينانشيئاالمثسركللهدفتقدمانعنمحالاوللاعاجزهفهي

وامج!تمعاومدرسةاوسصنعفي)ومجا"لاتهاصورهابالمحالىتعملانعن5عاجزالهااي،اويغنيهاليهينضاف

هسالنا.جهـحظإدةالقيااني!بينونما.اكثريبينون(حرب.المشتركلدهدف!

الواصولطريتيترمموانالاهدا!تبينانتعرفال!أي-نجاحفينترهـاسسبل!الأيماوان

فهيقطعتالتيالمختلمةاتالخطواعدىتدلىواناليها.الذينو.عسعكزيةا!سياسيةاوكانتاجتم!اعيه،معركهـة

تبحرصالتيهيالسلي!مظالقيالىةانيبينو،نكما.سبيلهايشيرونتعبعتهووسانلوتكوينهامالعاالرأىعنيتحدثون

!سائلطريقعن،الافرادددىالمعنويةالروحرفععدىمنا-سا-سية.كوسيلةبالهدفالايمهـا!نالىيشيرونعااول

وت!ب!نيهمالهيدفطرسمفياشتراكهمراسهمااعلى،عديدةانالواجبمنانغير.المعنوبهالروحاعدادوسائل

المطلوباللعملفيادولىلةانمنهمواحدكلشعورو-،لهايما!ا-بالمعنىيبهونانينبغيبالهدفالايمانهذاانندرك

المج!موعةيجعلحقيقيحوالىوقيام،اساسيدورهواناننحاوللماذاكذلكيكونلا.وهو.لهذهـالكلمةالحق

الفاسلةاتقيادةامل.بتفسهااهدافهاتهـبنيانهما"تنتعرومن.الذاتيافن!ئاعهه!مقم!نيثفيااًيماناالافرادلدىيكون

،والاراءالقراراتاتخاذفيبالت!فردتوصفالتىفه!الاتباعي-انالايماااما.للاموراننتمحصيوفهم!ادراك!م

المجموعةالىوتطلبالخط!تضعبأنتلكتفيلعهوالتللاخرينعقولحرمةانتهاكطريقعنالمحقونالايما،ن-

فهم.دونبلمناقشةدونانفاذهافهو-عليهاالمفروضةالمبيتةالافكاروتقديمواغتي!الهم

،كانسانالانساناحترامالسديدةالتربيةقوامانمنهم!لتعبئةالافراديعبىءانالىيرقىلاايمان

ر:وحمحنوالالابتعلد،وافكارهوشخصهقيمهواحترام.الهدفسبيلفييستميتونجنهوإدا

ن!تنأإقاانهأ.والمسودينالسادةروحعن،القطيععملالدعاوةوان،لازبامرالتوجيهانصحيح

.الائمسانعلىيعونتيء%لااًنوهو:اسالى-!منطلقمنحظوظهمفىاسواسيةالشسواسالنالان؟ضروري

سعادتهه،سبيلفيوالايديولوجياتانجهـلهمنفالنظمشيءالتوجيهانالقولمنبدلاولكق.رالادراكالفهم

واغنا"ئه.تحريرهاجلمنوالاجت!ماعيالاقتصاديكييروالتتوضيحالحقةالدعاوةوان،الفكريالارهابطاغيراخر

للمثلحتى-شيءلاياستعباده-انالانساواستعبا.دمتناسللوببأيللاراءاغتيالاوليستوبيانوشرح

تفرضالتي(العليلفالمثل.اساسهمنمرفوض-العلي!اشعبيةتدعىالتيالوسا"ئلالتشاريسرلق!د..الاساليب

منتخرجالتيهي!العذيا؟والمثل.عليامثلاليستفرضا.(وغيرهاوسينما.وأذاعةصحافةمن)اوديمإنراطية

ماوكثبرا".وتعططوتغتنإطالذاتبهاموتمتلىءالذاتولكن0الح!قا"ئقعلىاعينهموتفتيحالناستوجيهطرائق

الانسانسصلدةالىالمؤديةالعقائدنصنعونحنننسىانويهددهاالدايمقزاطيةالوسمائلهذهيداخلخطراثمة

تحم!رر19لتيوالاقتصاديةالاجتماعيظالتعييراتونرسماساليبتتخذ-صنوذلك،الدأيمقراطيظضدتنقلب

ناقالطربعبرنغفلانالجا/ئزغيرمنان،الانسانالمثيىرالحدرفطريقعنوالنفوسألعقوللاقتناص

كاالسبيلوان،غايةالىتنقلباز*يجوزلاالوسيلةوالصو"ارةالمبحوحوالصوت،الخلابالاحمروالصنوان

..واضطفاداشقلءتغدوقدوتحريراللانسانسعا.دةاردناهاتحربراالتربيةاجباتواهممنوا.ن.الاخاذةالخادعة

الاليستالاقتصاديظالتنهيةانمثلاننسىماكثيراالمسعورهوالاصواتالصارخةالالوانارهابامنالمواطن

خلصبةالمتخ!لف!ةالبلدأنفيتطرحالهيالجوانبمنجانبالأ،نريدالذيالفخفيبهالايقاعاجلمنوضعماوكل

وان،الجوانبسائرتملألاابالتاليوانها،تقدمهااجلمن.اعددناهاالتيللجعبةاصطيادهو
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ك!-ن!نافيسجملههذافيبدولا.المجهموعحمسالب!به!صا.لاصقهةتظلأنينبغياخرئاهدافاجوارهاالى

بببحن،ا!ءومح!مسلالفردعملبينالوليقاالجمعالثقافية.والتنميةالاجتماعيةالتنمجةنعني،معهمامندمجه

العا!ة.المششر!ةوالاهدافاق!ويالةأب!ن،وا!حدة؟لهمبايق،النشأملالكاملرالعنى،نالافخدقشأله!نماوكل

تقتحم،بأنجدايرهمهمةولكنها،الشاقةالهمةهيوذ!!.فحسب5+ه+أ+هولهحص!ده!أ3!تص!اديالأالأنسانلا

بنظرةالا"خذان.للانسمانالحقيقيلمص!يرلؤيهالإن!ييقفورلحترامهرالانسارايمانناأنكا"لكذوصرد

لاسهلامروللدإولةللمحج!موعشيءلللخضعمجهوعيةالاحيالطمنكأرفيوأز"،هاويةشفاعلىأ،حبت!عظم

المجتمعقتلمنتها.5يكنوانةوجهدغناءالىيحناجالذب-ناولئكبايديصءكا،والازهيارللسقو!معرض

مطلقةفرديةبنمظرةألاخذوان.الامرنهايةفيوالفردخاص!ةبايديهمبلل،ألانساناجلمقيعملوقانهمبون

بالمجتمعالعميقأرتباطهتدركاولألذاتهالفردتقدسلحضارةالعملفيالوهنبدايةان.سواهمكلناكثر

امر،ا!فردقيمعنجزءأ!حاليمانزءكطولاوفيمهواحداوحساك!ا.حكمانفسهاناس!اايينصبان،انالانسا

الفوضىمجتمعالىيقودولكنه،5ظاهرفيأيضاييرالحضطرهمعنىبانكارالبدءانها.الانانعلىووحيدا

أ!رربهاا!ريرهوالمهمة.مجهح!ا!ابئالى!قلنمانسيادتها(تملكنفوسبينوكلقاءمتقلةعقولبينكحوار

الارتباهـهذايحققالذلميالاصيلالموقفهي!العرق.وحريتهاونغلرتها

المهمةهذهومثل.والمجتمعالفردبينالظبيعيالعضويمنزعمنتنطهـلقالنظرةهذهمثلانقائليقولقدإ

يتجههمصيروان،نية3الانساجهودعليهاتنصببآنقمينهفيالاجتماعةالاغراضعلىالفرديهألاغراضيغلب

شطرها.الأنسانلإ،الابديةهدهالمسألةمناقشةفيههناندخنلولن.التربية

نابدلاإبقالساللمبدا!ن!يةلاوكنتيجة(،)وجل.!للنربيةالاجتمالكيوالاقجاهالفرديل!الالاتجا2مممالة

وحل!ال!مألكببةالرؤحتكو!التربيةاهدافمننجحلوينبغيتكاملانلظرنافيالاتجاهيناننقولهاننرلدما"

اونللتعاعلىالمردلر.ىانبدلا.المتنحننركالم!ملروح.حقةتربيةالتربيهكنلموالا،يتحداويتكاملاان

المطدلبهذاومثل.معهممالمشاركةتنظيم(وعلىاقرانهمعثسرطومطهالبهاهدافه!عوالاتح!ادبالجتمعصالافدماج

المدرسةفيالهمغرمنذبهنقوع!تربويامجهدا-يفرضووجودهفرديتهوتفتحالانساننموتروطمناساس

العدندةالوسائلعنللحديث/المجالينسحمولا.وخلدجهلوقيمالمجتمعتراثطريقرعن.المستقلالثخهصي

وحسبنا.الجماعيالمملهـوحتكوينالىلمؤديالتىوارتقماءارتفاعماالفرديزدادالمجتمعوافدافالمجتمع

فىحذريتغييرالىيحتاجالامرانموجنريننقوللننحدتقفالشاتربيةأنغير.الانسانيةمراتبفي

نحويدورفيهاامافكل.مدارسنافيالمتبعهالطرانق،لاتجاهافوا!يادهلهو!وعهبمجتمعهالفرددمجحدود

الانانيةبمعنىايللكلمةافضيقبالمع!نى"الانا"تنميةن21بدلااذ.معااوا!حبالفرداوتضرمداهاعنتقصر

منالمدرسةنقلبانومهمتش،.الذاتحولوالدورانبدلا،واحدانفييجاوزهرانبالمجتمعالفرديندمج

بيئةالىالضيقالعنىجمذا"الانا"بتربيةتعنىبيئةلربطهرسيلة.اننهايةفيالاجتمحاعيةالتربيةتكونان

تنظيممنهلعديدةذلكووسائل."اكحن"بتربيةتعنىتوديانبدولاةنفسه(قتالوفيمنةولتحريرهبالمجتمع

المدرسة.ضمنصغيرةتعلونياتاواقامةالتصاونيالعملالمستفلوحكمهالشخصيةرظرتهلديةتكونأنالى

يحكمواانعلى،تيالذاالحكمعلىالناشئهتدريبإومنهمامننفسهالمجتممعتطويرعلىالقادرةاالنقديةوافكاره

جمهورياتالمدارسمنويجعلوابانفسىهمانف!منرجولاكمماتظوراللفردنرجولاذلكوبدون.جديد

وبالانتلجالعنايظ-بالنواديومنها.صغيرةديمقراطيةالنسفطالاداةيخلتىالسليمالجتمعان.تطورأللمجتمع

ومنها.غيرهااوالمعارضاوالمدرسيهكالملاتالمشتركوالقول.وتنميتهتطويرهاجلمن5تجاوزعلىتعمل

لاجماعيةتغدوبحيث،والعقابالثوابوسائلتبديلتكونلاالتربيةان-العبارةبوجيز-كلههذافيالفص!ل

بلداته.نقرنهانقبلبذاتهالطالبنقارنوبحيث،فردء"بالمجتمعالاندماجيكئنمواذااجتماعم!تكنللماذاتربية

العملعلىقلارومواطنيننعدانكلههذاوغايةاجتماعيمةكانتاذاتريبةتكونلاالتربيةانكما،اداتها

جديدالشىو.مششركةاهدافتحقيقوع!المشترك.المجتمعزت!اولمواذاغيرلا

كثبروفيالعربيصتمعن،فيالافاتافةاننقولانالنظرياتاًخطاءمننتخلصالنظرةهذهخلالمن

و!لغيانالمشتركاللعملتصريفعنالعجزالمجتمعاتمنسواها(اوالستالينيةاوالنازيةاوالفاشية)ا!موعية

المشروعاتبلنجازالتمرسوعدموالانا/يةالفرديةروحكيانوانهماالفردقبلالدولةأنوتعتبرالمجتمعلمؤلهالتي

هنتومن..بمقدار3فردكلفيهايسهمالتىالجماعيةوانها.-،الافرادتسيطر-علىالتيوروحهحياتهلهشامل

الاتصالوينقطعبعضعلىبعضهمالافراد.يسود"انغلاقالاعليهوماوعلاقاتهالفردنشاطتحددذاتهافيغاية

ومى.ونفوسهموطاقاتهمالمجتمعافرادقوىبينالحي.ارادتهاوطوعخدمتهافييبقىان

تحط!،االىالنهايةفيقؤدياعالصرمنضروبايضماهنااخورحاء.منايضانتخلصالنظرةهذ.خلالومن

المتماسك.كيانهوانعدامالاستقرارعنابعادهو،الجتمععلىالفردحريةتفرهـفيالتىاشمصةالفرديةالئظرة
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واشبحاقيهايرىولأأبعاداه!اويدلىكالحرنييقهمجيلكثيرفيا-نعينشنزاقما.بأنناقلنااذانعلووهل

ا،نوواضح.بالفرارمنه!يلوذشيئامنهيفقهلأسحراالديئاجيدادلامنالشعرأءعيشة-حياتناميادينمن

نستطنيعلاافنحن.ابقةالسابالاهد(اف!متصلالهدف!هذأإملوالشبالنفسىوالتغني"فضيلالفخريتخدونواكا

عليه،مفبلبا"لنضالمتمرسبىجيلاعدادفىننجحانحياتناتضاعمفلمحيتشهيدافهلا!الغايات"غالهالمراويا

نخهـلقالايمانانلستطيعولا،بالهدفالايممانحدقنمااذأألا:يرددكدثومبنعمروروحعيةوالاجتماسيهالسيل

انسانيتهـهوأحنرمناالمستقلالاسمانلور،اذاالابالهد!الجاهليناجهلفو!ىفنجهلعاينااحديجهلنلاالا

الىنصلولا.المشتركهالاههـدافحولمعهكما/حمواراواقم:الشاعرقولاصدأءععولنمافىترناوو

العم!لاساليبنفعحهالوقتفيلنقنلمماكلهذلكبين!اتوسفذلاأناسوانما

الواح!،الرجلبروحجميعاونعملالمشتركالجماعيالقهـبراوالعاليندونالصدرلنا

الاجوف!،والفخ!اروالادعاءالغرلأوررواسبوننىالعربيشاعرناجعلهـتالتيالروحتلكطمسىافلا

بينالمالمحاواضحهد.فأجلمننضدلاالنانضامنونجعلةيفاتلهمنيجدلمادادخاهيفاتل

الاهدافتشتبكوهكحذا،التخهطيطعلم!أالخطة2اخطشاالانجدلممااذااخينابكرعلىواحيانا

انناخذهاالجانزومنغير.الااخرأحدهماويخد)موتنهداخل"الواطنية"!عا،لطعنكبيرحدالىبعيدينولسظا.1

وجدواها.معناهافنفقدها،فرادىلدنظهـلماعهواتباالمجهـموعلم!صلحهألمردبخهضوع.لمضيالتي

نغفل؟اهداف!وايندكراهدافطاي،وبعد(6)الخضوعيعتبرمنالانحتىلجدافلا:الجماء4تقرهالذي

ذات(الاهدافطعهلىالاقتصارفيالبدايهامنذرغبنالق!دشيم"امةالعاأدىءالمباومخهـالفه،ال!عفاءسيممنللنظام

نفسهاافألاصداهذ.هانغير.بالمعركهالوثيقةالصلةاتمنبيأ.ا!والىمسدامصنالمحينضجأ!لا.فوياءالا

ايه!ى،يدريف!لاالمرءصدرفيتزدحمشتيتةعهديدة.نجدفدنالنفوسشيممنوالظدم

يختا.ر.يظل!م"لافلعشهءفهـةذا

كثيرةاشياءبيئشيئانذكرانبدلألاأنكااذاولكنالعمسلروحعلىالتربيةالىلكونامااحوجان!نا

اثكيالى.و!ببمإلاميةاإحمااف!ةعنعابرةكلمةفلنقلمتبقيةاكتر!،الخطةوأ!ان،!انتعاونالمشتركوالبناءالمشترلث

فينظرتهـااولكنهالمبواضوعذاعن!الكثيرأذشيءكتبولقدان.اعيةج!ادةمشارتتطلبألتىاالمهىاتانجازوحسن

دونالمستوىيزالصاباهميتهاايىانناانكما،بكرايزالما!لااس!؟؟أكاافىهبكطمو"عنهحدثنادذياالبغيصن"الانما"

.اللازم،الموتتعن!فالانانية.لدايناحقابغيضايصبحانينبغي

نترطبلادنافيالانتشارالواسعةالاميةمكا"فحةان.الحياةالعطا/ء.وهكههيوالغيرية

قتصادية-الاالتنميةراسهاوعلىاتتنميهلعهلميةالاازمف-!طتهدينمااتينبفىالت!*الاهدافوصن(5)

لدلناسأالهائلاتفريثيالمحهالاحضااليسسعرقمالتولاالعمالاحت!ماللتىاصووهابش!نمىاتنضاللىوحتربببةطلىال!ول،معركتنا

"...."--غفوةمنيستيقظ"جتمعالعرببىفالمجتمع.ومعل؟ن!ها

اسلصرتللمافيكشفتمج!التدلمتعلإدىملالمحاملتالاحمطلاوحاجحةيركنوكاد،بالشدائدوتمرسهبلاءهفيها/جمسى"طويل

.".،...فصحمي!بالاعداءمطوقالعربيوالمجتمع.الدعةحيلاةالى

اضمولطوحيثوسائملاطرلعط!لىلرطركهالالبلسما.سةالهـااجميعفيولا.الصهيوزىالعدوراسهموعلى،والخارجالداخل

-...روالعراكالمقاومةالمجخمعروحهذالدىفخلقانللشربيةبد

الجاهلالارسان،،الاد-،نهو،اهااواعهلتأمثلاعلالزسهوايأتيلاالامازك!تحقيقانيدركالأنبدالا.والتحد.ي

المواةفمعوالتلكيفوالتجديدلتغيشرىبىيا!صببدونركونلاص!دمروجخمعبض،ءوان،روووا

القديمة.الباليةش!اداتهاداومايؤثروالذي،الجديدةف!هويةازالا.شاتاريخان-محيانبدلا.والشدائد

،كله!ضبمكلمهاللللنك!قبليمحل!ل!المةإ!تالعاليمالمرح!هنيةممناواالقدرن!وع!اىاريختا،الطبيعةاعبمصاعلكاالابرساننغلبتاريخالنهاية

.......وعزمهالانسحانارادةاما"مطيعة2وجعلهاالطبيعةتحهـدي

أولمئجدالعمنفن!سدألاقتضالتم!!ادلممالمعببهختم!تم!أ!هماالاقت!لمادصجالاتفي-صوأرهبشتىالنضالان

-..--.!.......يكونانينبغيالحمديثوالفنوالعلموالثقا؟فةوالسياسة

!به!نرالبلدالعرالاوارلتالعبع)مناالمارس!و!آكثرومنلالطورممإمعكريحياوسيظلالمعركةهواءفيخدلقالذيالجيلهذاضالة

الفلاحجعلالذيهو(الشمصبيةامعاتالجاانتشاربنضالالاينمولاخلء!المتوالمجت!ع.اجوائهمالمضمنطويلا

القمهـحأز!ةعلىيثغ!لبسواهدونمنانمارجمماأ.المجالاتشنىفيتخلفهعلى.القضاءسبيلفيابنائه

حعلى"الذيوهو،افيركااكتثافرعد.اورو!اعمتالمحهلا،فعديدةهذهالص،لروحتكوينوسائلااما

..-..هو،ممنهاانباجاكر2زذانوحسبنا.عنهاللحديثمجال

الحيوالاتاتربيةهواحرعملالىالممحزراعهايهجرارردوبيهماا،العد،وضبداكرىبمعركتنايتص!لالذي

-99الصفحةعلىاًلننتمةسواعداد،وؤتنيازئافت!باقنا!دىاللفض!العلىالمتم!لالمسمتمر
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مرفةان..بيوميو!اكفا.فااللونتركلغدناالتخطيطأبثصرألىانجديدوطريقناالعربيهأ

سائرألىالاساسيةسبيلناوالمصيروالمسميرالمةطللقس24االص!فح!ع!لىا!لمنشورقتمهس

القصيرالنفسىاسلوفيباوالاخذالارتجالوان.اهيدافنا..-ع

نهحنا.فيالادواءداءفسللثروهمصدراكبراصبحع!التيالالبانوصناعة
القدرةبفضلذلكماركيالداللفلاحتمتقد؟إلدانمارك

حسلعصح!رامولممدعمدتهرقمجرألكهالفياينجاتفرالحهـدلثلاالتيالقهدرةوبف!ضلالثقافةتخلقهاادتيوالتجديدالتغييرع!اكا

.!"سواهالىالانتاجاشكالمنشكلمنالسرءالالتقالعاى

امد.قبلانيهاايوصولوسائملونرسماهدافنانرسم.اد!ىيولدهاالتىالمرونةبب

هرلخلقازامندنصلمربئوقردبلىا)كاثرلحقيعقهمنذدائيلاندولالةلداالكبيرالتقدمانادالاقتصامو!خوكذلكيذكرالم

ايةالنهافتىيسرالذيهو(69؟اعامالشهيرو،ليأنهايةنه!امنذاسيعمابلدانسائرندومناليابالأنفيتمالذي

ا!اصة.الدولةهره!لققضساءالاميةلحهالقماءالىيرجعءشرالتاسعالقرن
كامل!شبه

انفيلكولواتخط!يطالالدآقيوأمها،لذللوالهـتخطيطاخرميدانإنالمربينبعضيبينالم،هذاوفبله!ذ"اوفوق

وتربويا.واجتماعيطءدراا-"../و..والأت،الصغاروتصليماذكبالىتعليمبينوثيقةالصله

الخطةمعمتكاملةتكونأيعح!لنبعام!كاقتصماد،جممرلخ!طظكثيرامنهقريبااوابتدائيأتصليمايتطقوناذذينالصغار

لاوالتخطيطى.لالمهكسوال!سى،والا!اءصةالةالترلوا!طالبيثةاكانتااذاجيديهـدمنالاميةالىيعودونما

000101لا...الجهودفيكبيرهدريتزعوبذلك.جاها"فيهايحيون

انميدلقوشنيالترمنمالظالخلطنة!القولمنالديبلعليهمدلامنهمكبيرقسميعودحيئ2رالص!غالتعليمبهالقومالتي

.-ء..0.انفقتملتعليمهمعلىالدولةانفقتانبعيداميين

خت!صاالسوصميرإلإقتصافتىوأالخبراءسالفنمينخت!م!اعيةفهماا،انواعالاميةانلذكرانالقولج!يدمنوهل

عنالتنميةاغراضخدمةاوساسعلى1ل!حالاتمن،.-ومنيكنوانا-طرهانشابةوانكتابالقراءهالجهلوان

..و.-.سىوالاميةالمهن!يةاوالاميةا!الصحيةالاميةفهنالك.اهمها

اشرلاانسبقومد.لهاالضروريهالكعاءالاالىيقلكعدادعلىالمجتمعقد!ةقجعلثقيلةاعباءوكلهماأ،الاجهتماعية

ولكلهدفلكلالحقيقيعدالمسلهوألتضطي!ان.ضعيفةمحدودةالتغيير.وعلىالنض!الوعهـلىالتقدم

الشعارمرحلةمنالهدفينقلالذيهوات.ار!يولوجيةلئن:الصددهذافيتقمالكلمةمقبدألاانهغير

الايديولوجيةيجن!بالديوهو،التطبيقرور-الةالى،ضزوريةاموراالشعبيةوالثقهافهـةالاميةمكافحهكانت

التصلىصبمخاطراووالتهوروالمزاودةادفصةهـاطرلماذاضائعةجهودالىتنقلبوقدثمراتهاتؤتيلافهي

.سواءحدعلىوالتحمرالاجمدرالفئه.طريقهاعننتميز،لذلككاملةخظهنفح

.،اقالنطاواسعالمدىطويلمنهاجمااميتها،ونضعنكاف!حبأن

وااتخيلوالممكنالواقعخارطةيرسمالذيهو.انهر!عللموان.الدتار-لتعليماالصالحةاالاساليبونصغافي

انه.تحقيقهيمكنمابتحقيق"االكفيلالاساليبويضع.الرياح.ادراجمنهاالدكثيروذهباجهودنا.فشلت

شوقي:امنيةبتحقيقالجديرهوالكاثرةالكثرةتنمية،البنتويالحنصرتنميةان

استحالتهفيمستحيلااتتركولاالنو.منورةا!حروالغفيرةوالمجماهر،بلادفاابناءمن

امكا،نوجهعنلكميبينحتىمطلب،البلادهذهسكانارباعثلاقةحوالطتكونوالتي

مرةهذاونقول-خاصةالتربويوالتخظيطعج!لةوتظل،حقةتميةافيتتحققلابدونهاسياسا

اجسلمنيخططبوصفه،لسواهعونخير-اخرى!رالىمعطلةعجطةوالتقنيةوالتقدموالتصنيعالبناء

العاملنعني،هدفاياتقدمايفيعاملا!ناعدادنبداانينبغيهذهالكبارتربيةاننزعمانوخط.بعيد

الاز!اني.فرصةإح!ةاتابح!داي،الصغارتعليممنالانتهلءبعدبها

تقالكلمةمجرديىلىبدورهاكخطيطهذاولكئوبالتالي،حمالتعلسنفيهممنلجميع.الالزاميالتعهـليم

وفمنخبرةلنه.الالسنعا!يجريمستحدثلفظاونمنى،للاميةلأالاصليالمنبععلىالقضاءمنالانتهاءبعدا

ماوكثيرا.تخطيطالىحاجةفيبدورهأنه.ودراية،الواقعفيفالغرضان.الصغارمنالتعليمعنالمتهخلفين

التخطيطىينقلبماوكثيرا،بالاسمالتخطيطمننكتفىجنبليسيراانينبفي،اللكباروتعليمالصغارقعليمنعني

جاهلاتخطيطاي!كونعندما،عنهالمرجوةالغايهنقيضالى-انكما،بيناكماالاخريخلدممنهماوكل،جنبالى

فيالحمللمبلدىءمدركغير،الصديثةالفنيةبالوسائل.الاخرلاغراضمباينةمنهماكلاغراض2

الاقتصاديالتخطيطبيناصلوللضو،المجالهذاغننتهـحدثانالنها!يةافيالامورب!دهيكاومن(7)

.خاصبوجهوالتربويوالاجتماعيهواليومفالتخطيطى.للاهطا!كل4نا!ص!طاهميعلا

فيالخالصة-الاقتهـصاديةالنهـظرةطغمانيوديفقدمىحا"واحوج.العلمعدلىالم!بنيفلعملاللعمليةاللترجممة

كما-ننسىانرأسهاعلى،كبيرةمخدرالىالتخطي!نجيدا!انالمسدىاال!بعيلاالعملن!تيققاقالليهنحت!اج



التصتيع.طريقانتهاجاعدعل!ساأساسياا"لانسار،ا.جملمنمج!عولالاقتصادان-قلناانسبق

الخطةمعالمعحنالحدايتطسحالليسوالمجالعلطالحرصطلأوان،الاقتصاداجلصنالانسانوذيس

صاالمث!القبيلصننذكرانوحسبنا،المنشودة0الزراعيةاسمتعبى،داهـطيؤدىانيجم.زلاالاقتصلديةالتنكل!ية

التغلبفيكبيردورورنالرأنيل.فيالزراء"لتخ!طىروثان.الاؤكصادباسمجديدةيوديةرالىمالقالا؟

خاصةعثايةمناولتهوما.الاقنصاديةهـ!كلاتههاءلى!-علاالتيالنربويةفالخط!ة.شيح++ء-رالعك!!

لأ.المختلفةللمناطقتبعما"كماالمحلالزراعيالتخهطيضا))لض!كالمةلشطلىالىتؤديالاقتصادحاجات/تلبيةاهدافهلراسعلط

هطتمة:"-ا!سى،د"وء،ط!لينس!ينوتكوينوعجزهاالثقافة

ناكلهاالاهداف!لهذ.هالمطافخا.نمةأنشكولاالانسازيةوظيفتهعن4نفحسلحيىوتشويههاالانالتطبيعة

لجتمعبخاسقالج!ديرةا!ر!ةالزوحتكوينعل!نقوىعملايشغلانساناوكونهعاملاكونهزمنى،يلهالاص

اهدافمنشاملهدافالعربية،لهدو!.اعوم!ا!ربي.مجتمحهفيمفيدا

وجودها.ريبرربينهاويوحدألا!دأ.!ورعمائريدمالترب!*أهدءافاهنالكانننسىانيجوزلاوذاكهذاوفوق

التيالحقيقةهذهمنوابدأداومماأ،نطلا!منبدولاالاقشت!ادقيأكخطجطيفلح،بدولها،للخخطيط-اجتماعية

العريالمحسيرانوهيةبهاويجارالحىالوأقعلدهمايزو!،دك،وفهـ!االعدات"ممفهيمفهنالك،التربوي

تخنتلففد.واحدايكونانبدلال"العملوأنواحشو!-،ل-ك،علجهاالقضاءوضرورةالاجتمحاءبةالطبقات

دوف6المشتركالعربيالحمرهذاالىادوحولسبلزشملانصحوول..الطضوالسعادةوالصح"الرفاهية

الموحدالعرجمطالمجننمعلتكوينء!يدذكصيغهنالكتكونأواءالوبر-أنؤقولانلن-،لحقالاجتماء-ةالا!داف

!س!خصقشأزهامنالتيالسياسيهالارظمهينفبوكدلازهـ،الإق-!اد!ةالوجهةمىتنصميدةتكونقدالامراض

الوالصسيغهالعروكعهعلئلمقو!سيجيلعلىهو11هذص!لحدطريقوالممتيولجسالتقدمان.الجاسئعة.!اهال!هـنعددمنتخلصنا

التيأوالخطواتلحققهأنلمكنالذىالتطورامكانياتهتطرحمسأللة!وبل،ف!حسبوفنيه،ديهاقتصامسألة
-وو!يروتوواحتراهـ"الازسانقضية،كلهاالحضارةمضية

نا!الافيعلىيظلالاصعولاصلولكن.كطنهيتقباثماالفطاتهـصوحمارز"وصحته4رزؤوضمانلهالعدالة

ومنالداخليالناءاجلمنمعركئنافيالاكبرسلاحنا.د.د--..لا

.!نوالدادومايظلالمنتتركالعدوعلىالتملباجل.احيالاوجوبللمولهدادكط!!اعيها

..(،+هـ!!آلاحا5؟شارلآدمالمهـوباحثبينوقد

اللجريرةهيموحدة!.لوبهوفىحمنطلاهاإبطالع!الجي!ل.

.الو!افعرييواحيا"نالوووا!عربيةالروح!قباناؤريقب،بلدأنرضوكهاعكياجنطكأ-يرلجربهشججه-

التارلخيةواصولهاالوحدةمقوماتانمنالرغمفعلفيالاجننماع!اللع!راهمببة-تأنليءا؟س!ماولالىيهاود

المشتركالشعوروان"االعربىالبس!دفيقحائمةوالراهنة"كاها4،ع-4الاصالتيةت!"-رردوخررأ:،داناووزرفية

المج!دفيالغفيرةالجماهرصعورهوأرزصكرالوجودالدوشالىخ،ء!وأ!ر.اكطورؤلتعرإش!اجما"البضنرإك

النتنعوروهذأ2المقوماتهذهانالحهـحيحمنيظلالعربيةالاجتماء!يةوالعداتةالمما،أذهـ،ديءسىعردنلع:،6أنذي

ءا00،0ء......ءلاعنىدوقفكمما.البلد.أن.لتلمكقتصديةالاادضميدفي

توديولاالننن!ود2العربينالكبدا!هاللعاءمنلىص!لاألى-!سحةلآالاحنماءاننية!حبئالقائمةالوتىقه،ةالحل

دوتوهنللك.المتقرهذابلوغالىالجبريةمنبضرب،...

يملكعفويكوجودالامةبيندوص،اسا!هىفرقشكربج"4اههقي.ألىكل"ذلكورا"كلنوات،!.أ!نتا،جوبين

تعبىءالتيالقوميةالحركةوبينومقوماتهماحدذالوبذور-زررا!ه((هعالمرتتء-*))وسمائلاسحخضدامواههحةالبهار

مضمونهالهماوتهب-هماوتغنالامةفيخةال!اصالوحدذقوىوفىخافةالمشالباهـانزإكسىتوىرفعفيالديمقراطية

م!الالمحالوليسى.سياصواقعيكبنالىرر!لبى.ا،قتصادي!النمتحقمق

لدىالموحدةالعربيهاروحاتكوينوسائلءنالحديحف)-ب،(التخطيطمص-أهـ*)1فالمسألةوهكذأ

"فوطرالروادجاسهطا،لما!صوضوعوهو،العربي،جيلتوأزطاة،عةاتجههيولاخالصةزربو-"هيولااقخ!ادية

علشهوزؤكدعندهنقفانيعنفياالذيان!سير.فلامالا.وررو،واجخم،ءقيطتوترليو4راقشحادهب

ةالمجدبسائلالوانهو-الترلميةميدانفيدمأهـ،-خاص"،العربيةالبلدانفيالشخطيطبصدددمناوكل،

منتضبعءانبدلاالنخئودالعرجمعهالهدفهذاالىمولللووا)تصااًلىا!سيااعت!اداالزراعةعسإىقعمهداكيطالرادانهذه

الكللمة.هـذهعبراليهمااشرناالتيال!ربويةألاهدافز-فىالىإ!طلملأقاجلىصنالزراء-زر،جةالتشصنتنطلقانبدلا

موحدةعربيهروحخملقعلىحهقاالقادرالمرببفالعهـحلفب"صخطي!اخاءا!!ا!،-بززلانليدلى""التحمش-ع

ناب-دولا،ءبالعلالاساسورنبنطلقانبدلارالت!ةتشجعاالت-ب4،أخررة.الزراظبرالإصلاحالزراء4وريدان

وبروح،لالمستقىوبالعقل،اعقلباالايمانقوامهيكونبرت!إقفؤابهـثصنهالاتررةالزراعةص-صتوىدؤءعن

اليها.اشرناالتيفدالاهداوبىحا؟ررر،كخطي!،الحوارفبصرر-ث!--،هذار.الم!-خعالمجتمعرزحوحسجعالت!

!دراناكحدةالعربيمةالروحللباء!كملئافيبدلامنطلقاالزراعيةالثروةنموكاناذ،نفسهااثتقدمةالصردان



هذا!ثلتكوينهدفادنفسمها.ء!-*ا)تتضعوعندماجعلعننناءىوان،الحملفيالعاطفياالسعويألاسلوب

المستقبلالىتطمتئانتستطي!م-ظعى9بذلكلمحا!المجي!لبالمهـدرهناأيملاودوالاجدابالاصيتغنياالعملهذا

لمحتمعالمنتجه5اذبذراطدمتألهمابالد.ار-،يصنكيهعمدلالإنالعربيالمجتمعتكوينعلىادملانلوالافرادلللافرادفهأدخار

ماردهاطلقناانبعد،"بنفسهلف!ممةينهكطانعاى!ادركلعملهوالعربيالمملانندركانبدلا.المنشود

منمزلدعلىدوماإدعادراك!د!يالحرا!رمارد)صألالهومحسوسلووركطعملوار"العرييئالأمهأبناءورنفرد

علحىالعا!رهالنهلموضرارهتشعلبدلكالها.الشفغلتنسممهعييرمجودهو!ص،خطتهولهعناصرهوله!وااًمه

فرررديملكالدلأياللتنميهزس!بمولعزل،او.!تموارالمارداتطلاقتنطلقانهأنعتعدسحريةقدرهاوالهواءفي

نخلقانلسىالمهمفا!م.وا!راعالداليالنحر!علىوحدهالقادرالبطلاسطورةانحاربانبد،لا.الجبار

5منثورالمنميةمننروعاتومنالتمدمياالعمم!صنوا!!كى!ا،المعركةاعباءوحدهوالمتحملشيءلليصنعان

الو!ود!ا!ي!لشزواترمعهلصحراءوس!وهناكهتماتكتفيالتيالمتجمددألفالأرغةالايديولوجيهاسطوردلغادر.

المجتمعهعدايجعلأنعدىاللمادر،،دالهله!ج!أ!ح!!ثوبىنالعقيدةهنىهبينارفصامماوتعيمبالشصار.العقيدهرون

ولأ.اتراكم.!التم!دمالسخمرالألطلوولمموماتكل،لثا،تطبيقهامنيالعقيددتفريرروجرداناوتحسبمةالوأقيم

الألساليالعنحهـربناءسوى.الارسانسوىذلثمن!يفعلوسموبرنالايديوفوجيه!مممبييئا!ان!ا!ر!وشسى

الحناعواليدالمبدعلحعررلالتع!حروحلديهاطلمنلا!ل!ي.تنغببئ!احموات

وعقلشهلتماعلولدحوارلو!وخديلاالدالفنب"!رحبردواالمجتم!عنجاءعف..كهـطالقادريدالجدعالعربيالجيلان

الوأقعومعاللبهالىبا!طوالمرساتركالجماعيالث!ملأ!جيله!-الوحلدههذهصسيغةكانتايا-الموحدالعربي

عدمي!ة.معيالبهاهـا!ران!وبا!ع!لبالعجزاتلابالعلميؤمنالدي

معركةشيءثلفبلهيمعركتنماان5انعباروبوجيزالتقدميةانيدركالذيالتقدميانجيلهو.بالأمنيات،

التخلفسمات.ىلت!دنن.معانيهبكلأدتخللفضدتكوينأداةهيوالتعنيةوالفكرللهالصلميهعناصرهابنتتى

ف!مان،!سواهمألا!تصاديونلأوصمهافياطالمعروفهألترأتانيدركالدلأيالجيلهو.المنشود(العربيالمجتمع

واسبابهماوطبيصنهاألتحلفسماتتبيناوده!ما:امرانالمهم.العنشينالقرنبتراثويتصليرتب!انبد؟لأالعربي

عل!ىالتغلبوسانل،معروووتانيهما،العربيةبلادطفيالحضارةا(نوهيةللحعيقههذهيعيالذيالجيله!

!!اجلمنلعاهـالبذايه!عرفه،1هذهالتخلفسماتحضارةشيءكلو!لاولاءكانتلهضتها/اوجفيالعربه"ا

ورسموترنيبهاادلاشمةالخطواتمعرفة،التخدفحدقهاطلقت!التىهيواًنهاالتجريبيوبالعقلبالعلومتعنى

قابلهووما!دمبآناولىهومااوادراكالاولويات(لمبيكنونفرنيى"إو(لمبيكونروجيه"قبلسعالم

وهوالاولالامرالىنشيركناواذا.!التأجهللدتأخيرفيوالاستلقلءالعلميةوالتجربةالاستقراءروحوغيرهط

لان-.فذلالكبددأيفيلابلادنافيالتخافاسبابمعرفهقوانينهاومعرف!ةومعرفته!افيهاذلتنقيبالطبيعه-احضا"ن

منينطلقانبد.لاالمنشود!جهـتومنماسيلفياءكسض5رأركىا!دقفنهاافني+!ريعب!بةاالعلمببةالزوحوهد!.واستخدامها

التغيهرالىانخاصوط!لقناالممعمتقلالل!أتيضكمال!4الاير،،ناو!رساببون!نحلضلوةدوذمهن-اتعربجةالحضالىة

ينيثتىان/بىلى*الذيمماالطويقذلك،ط.والأاال!ادالااصممأعيجديدمنانعربيهالرو!قفذيبرأ!ا!م!بئةهي-وغيرءـما

الالذلتجهلال!لزص!اهم!كةحروانكال!قامحلى!طشىكاءم!قحلىخيههـالىلي!جت!حالعر!كطالمجتمعتصلوبأنور!ت!ادغفودطولبعد
-ءيستحرجالذيالابداعبمجتمع،.والحشاعةوالإ-لةالتقن!ية

لايباك،لياوتخكرنا،ا!مالعرل!ااف!االظطامنيستمدويتحدىالكونعدىويسلطهلالانسانطاقاتفاكثراكثر

زقيدص-،ءأهـ!ولالقاءعهازهكلنيااالتبعيةمعاني!نصمنى.قعالوابها

!ينهاوالتعاونالعالميهالتح!ا!!ديناللقاءان.سواناعلى
.!0..هذهقلبم!منيني!قانكمبغيانذيا!يلان

الكللتعامخهااللقذلكنقاميباأ،الحقيق!العضرهما!اسمااتمنإلالواكاجيلءـصوا!نتصودالمسض!يلقييصنعا!لمةالنكسة

القادروالكيانبةالكريمواوو!لالهاالميزتبىافىاي،زها،واساوو4والم!ياالميالاء!ا!!التغ!مرلم!فالمونالعلمي

مقوماتاولاي!لكالذيهوالاخرينبتجربهنقشديالفعاىالالةالانكااوالمطمئنالننيصفمبقاوال!اويةالنتعاوات"جيللأ

اطعمةتف-صانتسمتطيعاأك!(وصرا"خنهواعصمابهالكيانوعل-طالدلله،لمغوجيةغلحىافورةجيلهوا.امسكللنة

صينف!ئاي!ناقي!وا!م!أد.ووفط!هما،خوبنالانساناحترامججل.القطيعروحوعلىالمزأ(ودةسياسة

ب!دكناواذأ.رمم!ا!بضج!رههول!عد!ي!ا!ائا!من!ط!معهو.والقيمالافكارةينوالتفاعلألوارجيل،كازمحمان

حووضألالماليبضحم3رص!،وأاو8حاؤفيالاعرمحلندنقفذنكانهـ!لى،نهضةاكلكأسهاسبا!ديمفراطببمةالمؤمنا!ببل

لانفذلك،تخعلغناصثلىحبيالتص4اهكفيلةاوالخ!طواتالخاا-!منىنعضالط،اعضوارتباطماالمرتبطها.نمعنياهافيهايتحد

والعملالفكرتا1خفيتا*ذ.ؤ!ئرأط!انائقولنيصولجمث!ق.ادصياسيةوالديمقراطيةالاجتثا(عيةالديمقراطية
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أ"نالحققمنالسياسيينخيربالفرورةليسالمفكرينهىالصحيحةالعلميسةالخطةوانيتكاملاانيمبغي

لديهيتحدانبدولاالمفكرينمنيكونانبدلاالسياسيالسحب!لورسمالاهدافمنمجموغةوصنعبللتعريف

...السيالىةمعالفكر...الاهدافتلكالىللوصولاللازمةوالتدابير

هذرر
عبروهناك!نانزرعهـ،ن21حاولناتعتيتةصوى00-0.005-

معقدحدضبالنكسةحديثأنسيماولا.لخلاصكلرثواالاهدا!الترلويرررهدهأبطيدجد!ورنءالتزارييعولمهـل

.غديدذراقلامكثيرذعقولتوضيحهفيتعمهمأنلد،إمىحمااللحناخاهدا!ضاخلاصملريقدجهازج!احىا

.،-ء،.*".هذأأن!الاكتافتحتهتشوءكدوجهدرود-بىو!فتطويل
لجوسان!يووماتبداأن؟سنهروخاصالديارح!...،..

علىثه!ءبعدشيئا،وتعملابمصادهاوتدركا!عرىة.اررساخرىءصرهدوكدان،رريىاف!.الي،زمفدومازريددما

خاصةمن"مناصلاانذيالشىء.الطريقمصالمفيمتووردتسبمدوؤاًنو،!برلاير:دوان2ـلعهء!بلل"هلا،يمان

برايجابجريءفقديقومانا،:ليسززالضكس!زر5هدةح!الانقلابهوجوهـررهذا.الححمحظيأةأ.بداإدتالبدظ

المعالملنوضيحالإنطلاق.نقطةيلونأفكهةلم،!ل!اىرأ!-إوبناعهإقيذحينثدط.ألىرزب!بلىالةالجذرب

يبقىلاأنالمهم.الجدرر!طريقواإثفحيل-زراهـص--رخظوأن.(ا.!ىخمهشأرلاكثعخحاار،/لااخ:"سصطهوالمن!جمل

معطلالضياءأمحجوبفنلهاكابئكملالخ!ظرور!دألم!رمبررأبساننافا!للانحلقأن-بدر،..اءجل!مالفوماجنتمع

الد.يماغوجيةاراتالتيابارهابمئقلاصحدء،،تار!اافيوىا..رعيف*ادسجريالمبدأفهو،"ا-ثعاءلاا.رشيءىثل))

وقو!ا،ت.!اهـظ،ونتخذالموصدا!ادور!لالتب!دانخئءثلالىيحسلانيريدالمبدأهذأحساحبان

وتداويهلتعالجهالفسادهذاأمامبجرأذتقفانمنبدلاصاءظ،-ىيف-:رلاالديأطفللا،وخى!ح،رو،هـصيهوبين

!أييدااللأواعيا!أييدمسنو!برعرلم،لثيءرص!ففيماوكليننتدمابلوغيستطيعلاأذوهو.المحببةدميته

النقدروحوتصلحهوالفهمالوع!لمنوربالتدريجفياهتهـسأسوأليوافرمبالنقمهيكشفيعدبعدو21غدأينشد

ببثههانبدأأن،عليشاككاف!وعيةوالمووألاتقلالاحواًرو.أخلالمنهدؤورالىحوالالويحاولنه6صنبدلاوالضحاع

نطاقاولععلىالناشئهالاجي!الرلهـىالجما!ربقللاهـريعدالتفسحلويلدائسبونخالصخحليوميعمل

مهمةز!اربعناتحلببلفعيقةالصلدالجرأةان.مهكنألعقباتو.لريبقالطرتدركلازالاواتقةمطمخنةبروحعدت

اًلمرطة.!هفبنالممعروبهايمضطلعانيحيغي!مهة.الحعوياتوتكيرالم!سافماتأؤطحبجلفىو-ننافمل

غلى-ىواكمرارالقديمةجدبةالتقلبا،لالبيباحتعاءوكلحمحترزفسي"نتيئفرلا)اشعاركأذهإتشسعارخبرولول

السطحيةالدعاوةوالغموشروالتعم-ةرروحالامورا-بهروعاأتعجاو":ق،ل.حيى.لءفاذو-ال-الإرزبرو-ي،اإخصهيرذ

يوثر.واوانووضيتهمفيكرهمالمفكررنيخونانصضط!ايفترضكل*وهذا.((الثلل.نعرفلاوبشجاعةقيؤدةولكن

الذيالمصيصمعركة،االمعركةخوفسعلىاإ-رودومرألغ!1،لد-رابط،/ا،هداؤ!بهذهتؤمنلل!عركةفس،دة

المدوية.الا!حاثةصيحاتطلقوالاعم،قمنيتحصرخش،افكشااهـر،،يقودبل،يت!اعلأنواإش!اهـيبالمملالواعي

الفكرصنتجزألاجزءاعند!،ا&حيا/سةوتغدوالسيالسة

الدائمبيروتخيركانواذا.اهدافهواتضمما!،.نضج!تحركهحالفي

مصصشا

دواشمالمحما

ه

لممولج!!هلهرأ-مم!فا!اؤو

ه.
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